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KRII,IMENEEL
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raÍ t

"metten stroppe

ofte

sweerderr

in de 16de eeuw

door Peter van den Elsen

n de Beknopte geschiedenis van Gemert beschrijft Mar_
tien van der l{ijst in het hoofdstuk over rmisdaad en
strafr een aantal gevallen van rechtspraak
in de 16de
eeuw, die onder andere leidate tot een vonnis rrnetten
strop_
pen ofte sweerden[ ( 1) .
fn deze rtis lcinreneel r wil ik hierbi j nog eens nader stil_
.t.T. Ir.l."g€ tijd grasduinen i." rrót f":rraoáer i j Archief
van de Duitse Orde ben ik nanetijk a" oo".poot"lijke
ar_
chiefstukken hiervan tegengekomen
u" f.o" á.r.- gegevens aan_
vullen net andere bronnen. Ook worden
irr-ai! artiket en_
kele personen vernoemd die.om de é6"e"
of-a"à"""
reden hun
straf hristen te ontlopen (2).
Hoofdbron is een getu i genverklar ing van een
aantal personen
in 1603, waarbii de doór ner,
_a.ogeàr.ge., "à*iJ.ra." rle hoge
jurisdictie van de Duitse Orde
ii C"rË.t ,o."iJi Uewijzen(S).
Als voorbeetden haalden de getuigen
"á-f+j,--""
laten
Joost van BItAêi, zoonËTjsb-ert van Btadel. was
een geen. poorter van | Ë_Hertoge"r.""i. -íri
oefende in
?:",:l_lïg"l
rs-Hertogenbosch
'int straetge" ;ai-;;;;;' tËt u""o"p van
'rvleeshouwer ofte beenhouw"" "'1=sta!er )-"it rsïl vorgens de
I
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petuieen in 1603 was Joost voor ontrent 54 jarent andere geiuigei noenen 56 iaren (= 154?/ 7549) ' in Genert in hechtenis
g"rrór"tt, onalat hii rrquaede feytenri had begaan. Hij wertl voor
áe Gemertse schepènbank geleid en ter dood veroordeeld'
Joost zou op het marktveltl met rrden sweerdenrr onthoofd worclen.De knecht van de toennalige schout Peter Ylllèn Scheets t
te weten Peeter Larnberts r had zand naar het marktveltl vervoertl wat gebruikt zou worden om een verhoging te makenrrdatte
' Oft
getuigdet
16O3
Bogaart
in
cle
van
Dirck
zoals schout

sterfplaêtse mêt sande was bereijt opt nercktvelt orntrent
daer áen lyntboon plach te staenr'. Het was naneliik gebruikelijk tlat executies plaatsvonden op een vêrhogingt gelnaakt
l.an áand, zotlat tle toeschoul'ers de terechtstêIling goed konden zien.
Vrienden van Joost van Bladel gingen er stellig van uit dat
het vonnis voltrokken zou worden en hadden daaron een zekere
rRuth tle wever r gehuurd, die het lichaam na de executie
moest begraven. De beul rrofte meester van scherpen gerichten, meestal iemand van buiten Gemert, was al ter plaatse
gearriveerd. tlet vonnis werd echter niet uitgevoerd, want
door tussenkonst van lrienden van Joost uit rs-Ilertogênbosch, maar bovenal door benitltleling van een kapitein (et-

ders ithopman ofte crijsoversten genoemd) genaamtl Strijthaget
Joost ua-s naneli.ik onder ziin vaandel soldaat geweestr werd

met succes voor vrijlating gepteit. De toerunalige landkonmandeur Wijnant van Breyllt Heer van Gemert, willigde het
rrbeddenrt van de vrienden in en gaf oPtlracht orn Joost uit de
Itgevanckenisserr los te laten.
Iloe het met Joost van Bladel na zijn vrijlating vergaan wast
d.at wisten de Gemertse getuigen niet. hrel had nen horen zeggen dat hij naar het land van Kleef vertrokken zou zijn. De
getuigenis van Elisabeth Jans van Bladel, een oornzegster van
Joost, bracht hierin opheldering. Na zijn vrijlating in Gernert was Joost intleralaad naar het land van Kleef vertrokken.
Maax omdat hii rrsijne quaede feyten niet kon latenr werd
hij alalaar eveneens gevangen genomen om tenslotte in Goch
met het zwaard onthoofd te rn'orden.

rnerding genaakt van het feit
hoogte een wijplaats
zekere
dat Genert voor 1685 tot op
voor nisdadigers was. Een zekere Goort de Becker moge hiervan eveneens een voorbeeld ziin (6).
Een aantal getuigen verklaarden namelijk dat zij een zekere
Guert tle Becker, rrofte anders genoempt den quaeyen Guertrrt
zeer goed gekend hadden. Deze Guert was door de hoogschout

ffi;em
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van I s-llèrtogenbosch gevangen genomen, maar' Guert wíst uit
de gevangenis te ontkonen en vluchtte naar 6emert, waar hij
zich een tijd lang ophieltl. Ook wisten ze te getuigen dat de
hoogschout het Gemertse bestuur meerdere malen niddels een
schrijven had verzocht on Guêrt uit te leveren. Het verzoekschrift werd echter niet ingewilligd.
3. Áert die Molder, gehargen
Rond 153O, zo verklaarden de getuigen, was een zekere Áert
die Molder opgehangen. Jacop Bartolomeussn. wist daarbij te
vertellen dat hij van zijn ouders had horen zeggen dat Aert
die Molaler bij zijn grootvader, de nolenaar Dierck Hanrick
Diercksoon, als knecht had gediend. Overigens, Jacobs vader
hras nou ook niet bêpaald een lieverdje, want in 1542 had
Bartolomêus Diercksn. een zehere Rut Vreynsenssn. vaÍr Oerlo
zodanig geslagen en verwond dat deze in het gasthuis van Genert opgenonen noest worden. Maar Bartholoneus kwam er goed
valaf, Rut vêrklaarde namelijk voor de schepenbank alat hij
de mishandeling die Meus hem had toegebracht door hen werd
vergeven en krri jtgescholden (?).

4. Jan van Brecht

onthoofd
zekere Jan van Brecht net het zrr'aard onthoofd. Volgens de gêtuigen geschiedde de terechtstelling op

het marktve}d (8).

Omtrent het jaar 1559 werden drie personen, bi jgenaaÍnal rde
hasepoetenr, g€vangen genomen. Eén van het dríetal rverd in
rrhet vangen aLso gequetstrr dat hij in de gevangenis stierf.
De twee andere hazepoten werden op Milschot net het zwaard

onthoofil (9).
6. Christiaen Boel, gehang€n
In 1571 nam schout Dirck van den Bogaart Cbristiaen Boel gevangen. Volgens de aanklacht ll'as hij rreen openbaar dieftr en
on die reden werd hij tloor de Genertse rechtbank ter dood
veroordeeld. De executie vontl plaats op Milschot 'rmetter
stroppen aende galgetr, in het bijzijn van landkonmandeur (1O).
7. Fên iongen van veertien jaarr genade
0p 12 april 1585 kregen twee jongens varr veertien jaar ruzie
wat zodanig uit de hand was gelopen dat de ene de andere met
een eetnes had doodgestoken. De jonge. messteker wa6 er zo
van geschrokhen dat hij de benen had genomen. Zijn vader r+as
daarop naar de schout gegaan in de hoop dat de landkomnandeur hen vergiffenis zou schenken. Hentlrik van Ruyschenbergh
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ging op het verzoeh in en schonk genade, nits de vader 5O
gulilen I vlaems t zou betalen (11).
8. Geijs Gêijssen, genade
Op 4 juli 1585 was het weer raak. 0p die dag had Geils ceijssen nanelijk Jan Schooten met een eetmes doodgestoken. Uit
angst voor de gevolgen hatl Geijs, die dicht bij de geneentegrens woonde, met zijn vee en zijn fanilie de Heerlijkhêid
Gemert ver laten.
Geijs wilde echter weer in Genert terugkeren en vroeg de
lantlkounandeur om genade, waarvoor hij aI zijn goetleren en
bovendien twee ingezetenen van Gemèrt els- borg Ètelde. Na de
opgelegde boete voldaan te hebben, weral het Gëijs Geijssen
vergunil om zich weer in Gemert te vestigen (t2).

In

1589 rÍerd een zekere Jan van Vechel op Milschot opgehangen. Verdere gegevens zi.jn hiervan niet bekend (13).
10. Jan Teijsen en Geridt Custers, onthoofd
In het jaar 1595 werden een zekere JaÍr Têijsen en een zekere
Geridt Custers, zoon van Hemiekens Custers, naar Milschot
overgebracht om aldaar net het zwaard te worden onthoofd
(14).
OIE{:

1. Martien van alei WijBt e.è., Beknopte geóchiedênis van cêlrcrt,
BGG nr. 4/5, Genert 1980, blz. 32-36.
RA-rB-[ertogenbo€ch, Komalrderij Àrchief van de Duit€e O.de
(fÀm) van cenert, inv. nr. 195i provinciaal Genootschap voor
Kunsten en líetenschappen te Nooral-B!'&bant (tOtn), i.nv. nr.
26 D 138.

3.

in KÁm Genert inv. nr. 19S zijn kopieëD
van al(tên optÊnaakt voor notaris Habraken te I s-Hertogenbosch
(no 2, dd. 14-11-1@3), in aanr.ezigheid von enkele r"i tt run
genoenale pooaters valr atie stad, op verzoek van !,1r. Niclaea
Otto in naan van Hendrik van Holtropr lronmandeur. vaD Gênêrt:
en enkêlè kopieën van aHo6 opgeneakt voor achepenen van
Genert doo. J. Cluytnans (no. 3-5, d.d. 16-?-1603), notari8
bij de rEad van B.abant. De aktea rÍerden op8êoaalct on te bêuijzen dat de hoot-schout van rê-Hertogenbosch zijn rechtên
in Geue.t niet kon aloên lÀten gelden, ondat de Duitae Orde in
GêDert zouel de lagê al6 hogê juriadictie bezat. Zo kon-de
Heer vÊn Gêoê!'t, of in uijí pleêts de achout en ale achepenên
van de rechtbank, iêdand tet dood veroordelen en eyenzo kon
de lleer Der8onen die é6n of andere wêtBovertreding begaan
De aanÍezitê Btukhon

hadden, hun

atraf kuijtschetden.

AIB getuigên yorden op 14 novenber 1@3 opgevoerd:
- DieÍcken real. Jatr Ántoniaaen van l{iel, ontrent 73 jaar
- Thonae PetêrBan. van Rovesteijn, loodgieter, ?8 jaar

- lieluan llenricxan.

van

Bladel, knoockenhouuer, ontÍ. ?B jaar
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